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ONLANGS bezocht ik de Bibliotheek
Den Helder gehuisvest in een monumentaal oud
schoolgebouw van rond 1900. In 2016 werd de
Bibliotheek met een architectonisch hoogstandje
omgetoverd tot een volledig nieuwe Bibliotheek,
met behoud van oude elementen. Geheel terecht
werd Den Helder dan ook uitgeroepen tot Beste
Bibliotheek van Nederland en trad daarmee in de
voetsporen van onze eigen Bibliotheek. Een steen

Nederland telt daarbij ook nog eens 2,5 miljoen

uit 1904 prijkt nog steeds op de gevel van de

mensen van wie is vastgesteld dat ze functioneel

Helderse Bibliotheek, met daarop de tekst “Leeren laaggeletterd zijn. Individueel brengt dit onvooris leven – Kennis is macht”. In wezen is dit motto stelbare problemen met zich mee, afgezien van
ook nog steeds van toepassing op de Bibliotheek

de berekende maatschappelijke kosten. Laag-

zoals we die nu kennen. Immers, de Bibliotheek

geletterdheid is daarmee een maatschappelijk

heeft een belangrijke publieke taak: mensen in

probleem dat ons allemaal aangaat.

staat stellen om informatie tot zich te nemen,
zodat ze kunnen meedoen aan de samenleving.

De Bibliotheek ziet het als een basistaak om bij
te dragen aan het terugdringen van laaggelet-

Door de snelle ontwikkeling van de informa-

terdheid en het verhogen van digitale basisvaar-

tietechnologie is de functie van de Bibliotheek

digheden. Daarin staan we gelukkig niet alleen.

misschien nog wel belangrijker dan ooit. Kijk naar De Bibliotheek werkt hiervoor intensief samen
met andere partners uit onderwijs, welzijn en
de discussies over Facebook, fake news, datagebruik en privacy. Zonder digitale vaardigheden is

cultuur. Onze laagdrempeligheid zorgt ervoor dat

meedoen aan de samenleving vrijwel niet meer

we als Bibliotheek een mooie rol kunnen spelen

mogelijk.

als platform voor sociale innovatie. Zo leveren we
een belangrijke maatschappelijke waarde: “de
Bibliotheek maken we samen”. En dragen we bij
aan een leven lang leren, een eigentijdse draai
aan het motto op de gevel uit 1904.
René Siteur
Directeur-bestuurder
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Bibliotheek Hengelo
Stad

-6%

-2%

LANGZAAM maar zeker krijgt de

Bibliotheek Hengelo
Hasseler es

367.456

780.371

-1%

100.406

Totaal

Digitale Bibliotheek

vernieuwde Bibliotheek steeds meer contouren.
Bezoekers

In 2017 hebben we verdere stappen gezet in het

312.509

+5%

integreren van de klassieke Bibliotheek met de
maatschappelijke en educatieve functies die de
Bibliotheek sinds een aantal jaren steeds nadrukkelijker vervult.

+3%

Leesbevordering en het toegankelijk maken
van informatie blijven belangrijke taken van
als digitaal, blijft van vitaal belang. Deze wordt

+5%

27.418

+0,5%

de Bibliotheek. Ook de collectie, zowel fysiek

Totaal aantal leden

10.320

17.098
Jeugd (0 tot 18 jaar)

Volwassenen (18+)

steeds meer gericht ingezet ter ondersteuning
van ons maatschappelijke en educatieve pro-

Lid van de Bibliotheek

gramma. Dat programma volgt de drie landelijke
programmalijnen die ook in dit jaarverslag aan de

Percentage inwoners
van Hengelo lid

orde komen: Jeugd & Onderwijs, Participatie &
Zelfredzaamheid en Persoonlijk ontwikkeling.
Haal- en brenglocatie
mediatheek Twickel
College

+7%

+100%
1

+0%

+0%
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Zorgcentra/WoZoCo met Bibliotheek

Het succes van dit programma wordt voor een
belangrijk deel gedragen door een intensieve samenwerking met andere instellingen en groepen
uit de samenleving. De Bibliotheek vervult daarbij
een belangrijke verbindende en faciliterende rol.
De Bibliotheek maken we samen en samen maakt

Basisscholen met
de Bibliotheek op
school

1

Bibliotheek aan
Huis-punt

Bibliotheekvestigingen

31

de Bibliotheek ons in vele opzichten rijker.

62
De Bibliotheek
in Hengelo
2

+1,3%

34%

Openingsuren per week
Bibliotheek Hengelo Stad

53

Openingsuren per week
Bibliotheek Hengelo Hasseler es

+0%
7

Jeugd & Onderwĳs

LEZEN
Alle kinderen gelĳke
kansen
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KINDEREN zijn de volwassenen

UITDAGINGEN

van de toekomst. Alle kinderen moeten de kans
krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om
volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Bibliotheek Hengelo richt zich daarbij op de
ontwikkeling van taal en mediawijsheid.

Taalontwikkeling
De primaire taak van de Bibliotheek begint bij
geletterdheid in brede zin. Lezen is dé basis voor
het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Bibliotheek Hengelo is
expert in leesbevordering om taalontwikkeling te
stimuleren en taalachterstanden tegen te gaan.

Wijs met informatie
De digitalisering en de groeiende hoeveelheid
informatie op internet, maakt van digitale geletterdheid ook een basisvaardigheid. Kinderen
nemen actief deel en delen informatie. Daarom
leren we kinderen, leerkrachten en ouders kritisch

De laaggeletterdheid
onder 15-jarigen is

8%

14%

van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand

70%

van de tweedejaars leerlingen
in het VO is niet in staat
zelfstandig een computer te gebruiken
om informatie te verzamelen en te
interpreteren
Bron: Koninklĳke Bibliotheek (2016). Gezamenlĳke innovatieagenda netwerk
openbare bibliotheekvoorzieningen. Leidraad voor gezamenlĳke innovatie in de
periode 2016-2018

IN 2020 heeft de Bibliotheek een plan

voor samenwerken Voorschool en Basisschool
(IKC) waarin BoekStart in de kinderopvang en
de Bibliotheek op school zĳn geïntegreerd en is
dit bĳ twee IKC geïmplementeerd.
In 2017 zijn drie kinderopvangorganisaties en
peuterspeelzalen gestart met BoekStart in de
kinderopvang. Daarmee groeien we langzaam
naar een volledige dekking over alle voorschoolse
voorzieningen in Hengelo.

met media om te gaan én de kansen te benutten

Integratie

die deze media bieden.

Met de schoolbesturen en de directie van Spring
zijn oriënterende gesprekken gevoerd over het
integreren van BoekStart in de kinderopvang met
de Bibliotheek op school. Alle partijen hebben zich
9

positief uitgesproken voor een pilot op twee IKC’s.

boekentips om vanaf de eerste maanden samen

Deze plannen worden in 2018 verder uitgewerkt.

met boekjes en woorden bezig te zijn.

IN 2020 haalt 75% van de ouders met
een pasgeboren kindje het BoekStartkoffertje
op in de Bibliotheek.

De uitgifte van de BoekStart-waardebonnen voor
een gratis koﬀertje en bibliotheeklidmaatschap
heeft in 2017 een nieuwe impuls gekregen. De
banden met de drie consultatiebureaus in Hengelo zijn aangehaald. Zij delen de waardebonnen

De BoekStartcoach heeft bovendien elke woensdagmiddag een open spreekuur in de Bibliotheek
Hengelo Stad. Zij ontvangt daar ouders die vanuit
het consultatiebureau zijn doorverwezen voor
meer informatie en ouders die hulp nodig hebben bij het zoeken van geschikte boekjes voor hun
kind. In 2018 besluiten we over de voortgang van
deze dienst op basis van de behaalde resultaten.

uit aan ouders. Aan het assortiment hebben we
een waardebon toegevoegd voor dreumesen en
peuters, die de kennismaking met de Bibliotheek
gemist hebben.

BoekStartcoach
In het najaar van 2017 is Bibliotheek Hengelo gestart met een landelijke pilot: de BoekStartcoach.
Deze coach is elke week aanwezig op Consultatiebureau ‘t Berflo om ouders te informeren over het
belang van samen lezen voor de taalontwikkeling
van het jonge kind. De BoekStartcoach geeft ook
10 Bibliotheek Hengelo | Jaarverslag | 2017

86

BoekStartkoffers zĳn
opgehaald.

+3%

Activiteiten

37

+0%

25

Instellingen met Boekstart
Kinderopvang

+11%
986
Deelnemende
peuters/kleuters

Voor en vroegschools 0-4 jaar

Percentage t.o.v. 2016

MEER LEESPLEZIER > MEER LEZEN > BETER IN TAAL > MEER KANSEN

IN 2020 bereiken we alle kinderen

Leescampagnes

van 4 – 12 jaar met de dienstverlening van de
Bibliotheek.

Op basis van gemonitorde resultaten worden

In 2017 zijn de laatste scholen van Primato en

met de school welke dagelijkse werkvormen

IBS de Tulp gestart met de Bibliotheek op school.

en leesactiviteiten in de groepen plaatsvinden

Daarmee zijn we inmiddels op 90% van de

om die doelen te bereiken. Natuurlijk sluiten

scholen in Hengelo actief. In 2017 hebben we

we daarbij zoveel mogelijk aan bij de landelijke

helaas afscheid moeten nemen van twee scho-

leescampagnes. Zo wordt er op alle scholen in

len vanwege een sluiting en een fusie. Daarmee

verschillende groepen gelezen rond de Nationale

komt het aantal de Bibliotheek op school locaties

Voorleesdagen, de Kinderboekenweek, de Kinder-

in totaal op 31.

jury, Nederland Leest Junior, de Voorleeswedstrijd

jaarlijks leesdoelen gesteld en bepalen we samen

en Kunst op School. Lezen in de zomervakantie

Leesplezier

houden we leuk met een bezoekje rond Zomerle-

We blijven investeren in het stimuleren van

zen en een introductie op de VakantieBieb.

leesplezier en daarmee het verbeteren van de
taalontwikkeling. De basis daarvoor ligt in een ac-

Zomerbieb!

tuele, gevarieerde collectie dicht bij de leerlingen

Speciaal voor alle kinderen die in augustus niet

en deskundige ondersteuning via leesconsulen-

op vakantie waren, organiseerde Bibliotheek Hen-

ten van de Bibliotheek en geschoolde leescoördi-

gelo voor het eerst de Zomerbieb!. Vier middagen

natoren in de scholen.

in augustus konden kinderen van 5 tot 10 jaar terecht in de Bibliotheek die bol stond van de leuke

De Bibl iotheek werkt samen met ou ders, consultat ieburea u’s, voorschoolse opva n g, pr imair on de rwijs en voortgezet on de rwijs.

11

activiteiten. De Bibliotheek kreeg hierbij hulp van

lastig vinden en dat hun woordenschat vaak

lokale ondernemers en stichtingen plus een sub-

niet groot genoeg is om teksten goed te kunnen

sidie via de gemeente Hengelo om de activiteiten

begrijpen. Taalvaardigheid is een belangrijke

tegen zo laag mogelijke kosten te organiseren.

voorwaarde voor een succesvolle deelname aan

IN 2020 bereiken we 80% van de

kinderen met een leesachterstand met passende programma’s om deze leesachterstand te
verkleinen.
De VoorleesExpress is nog steeds een groot
succes. In 48 gezinnen kwam dit jaar een vrijwilliger van de VoorleesExpress elke week voorlezen.
20 weken lang lazen zij in totaal 960 uur voor.
Ook bezochten gezinnen en vrijwilligers samen
de Bibliotheek voor een kennismaking en gratis
lidmaatschap om het samenlezen voort te zetten.

IN 2020 werken we samen met het

voortgezet onderwĳs in alle VMBO-scholen in
Hengelo met het programma de Bibliotheek op
school VO.

het onderwijs. Scholen en de Bibliotheek slaan
daarom de handen ineen en werken samen aan
leesbevordering voor deze doelgroep.

C.T. Stork College
In 2017 is de samenwerking met het VMBO versterkt op de locaties van het Avila College en de
Spindel. Daarmee lopen we vooruit op de nieuwe
samenwerking en de nieuwe mediatheekvoorzieningen op het nieuwe C.T. Stork College. Het College gaat in 2018 van start en de voorbereidingen
zijn in gang gezet. Ook werken we samen met alle
locaties van Stichting Carmel en OSG ’t Genseler.
Hier verzorgen we de collecties, lidmaatschappen,
groepsbezoeken en deskundigheidsondersteuning van docenten. De samenwerking met het

Taal is voor veel leerlingen, met name in het

Bataafs Lyceum en het ROC is niet structureel en

VMBO, een struikelblok. Uit allerlei onderzoeken

op ad hoc basis. In 2017 vonden hier geen activi-

blijkt keer op keer dat ze het lezen van teksten

teiten plaats.
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Uren inzet leesconsulenten
in de scholen

+28%

Collectie-items

27.039

+13%
+7%

2.940

31

-10%

Deelnemende
scholen

122.517

+20%

Uitleningen

De Bibliotheek
op school
4-12 jaar

8.927
Deelnemende leerlingen

IN 2020vormen mediawĳsheid en

IN 2020

neemt 40% van de basisscholen door de Bibliotheek aangeboden programma’s voor informatievaardigheden af.
Het basisaanbod met bezoeken in de Bibliotheek
voor de groepen 1 t/m 4 is in 2017 door vier
scholen met in totaal 15 groepen afgenomen. Dit
betreft programma’s rond een kennismaking met
alle soorten boeken en met het zoeken en lenen
in de Bibliotheek.

informatievaardigheden een vanzelfsprekend
onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen.

De mediacoaches in opleiding bereiden gesprek-

Twee medewerkers van Bibliotheek Hengelo

gaande lijn informatievaardigheden en media-

volgen inmiddels de opleiding tot mediacoach.

wijsheid. We verwachten met ingang van het

Zij zetten een doorgaande lijn mediawijsheid/

schooljaar 2018/2019 een breder aanbod aan de

mediaopvoeding van 0-12 jaar op. Het voortgezet

scholen te kunnen aanbieden.

ken voor met de basisscholen over een door-

onderwijs volgt in de toekomst.
362

Leerlingen

8,9

14 groepen 7&8 beoordelen
het schrĳversbezoek Kunst op
School met een 8,9

13

Participatie &
Zelfredzaamheid

LEREN
Iedereen kan meedoen
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ONZE kennismaatschappij is niet voor

iedereen even toegankelijk. Participatie en zelfredzaamheid vergen specifieke vaardigheden. De
Bibliotheek helpt om deze basisvaardigheden te
vergroten. Dat doen we op de gebieden taalvaardigheid, digitale vaardigheden, werk, inkomen,
gezin, zorg en welzijn.

TAAL
DIGITAAL

Laaggeletterdheid
De Bibliotheek is één van de kernpartners voor de
aanpak van laaggeletterdheid in Hengelo. Samen
met de gemeente, Wijkracht en het ROC van
Twente willen we komen tot een sluitende aanpak in het terugdringen van laaggeletterdheid.
Om de doelgroepen te bereiken, werken we nauw
samen met toeleidende organisaties die veelvuldig met hen in contact staan.

Digitale zelfredzaamheid
Met de enorme groei van de wereldwijd geproduceerde digitale informatie groeit het belang
om goed met die informatie om te kunnen gaan.
Dat gaat verder dan technische vaardigheden of
‘knoppenkunde’ alleen. Het goed kunnen zoeken, selecteren en evalueren van informatie zijn
essentieel. Ook de overheid verwacht dat mensen
steeds meer online gaan regelen. In de Bibliotheek bieden we programma’s die de digitale
kloof verkleinen.

E-OVERHEID
WERK &
INKOMEN

FINANCIEEL
& JURIDISCH
ZORG &
WELZIJN

GEZIN & GEZONDHEID

15

IN 2020heeft de Bibliotheek een slui-

tend programma in samenwerking met alle
relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken
Taalpunt en taalcafé
Taal is meedoen! Het Taalpunt dat tweemaal per
week spreekuur houdt in de Bibliotheek Hengelo, is opgezet in samenwerking met Wijkracht.
Vrijwilligers adviseren de bezoekers onder andere
over taaltrajecten, inburgering, taalondersteuning en aanbieders.
Het oefenen van de Nederlandse taal kan in het
Taalcafé, waar deelnemers in kleine groepjes
onder begeleiding van vrijwilligers samenkomen.
Er staat maandelijks een thema centraal zoals
gezondheid, wonen en werk. De deelnemers
doen hiermee ook kennis op over de Nederlandse
samenleving.

PraatjesMaken
Ons programma PraatjesMaken is speciaal
gericht op vluchtelinggezinnen en is een aanvulling op het onderwijs in de periodes dat er geen
school is. De gezinnen volgen meerdere keren per
week een online sessie logopedie in een innova16 Bibliotheek Hengelo | Jaarverslag | 2017

In Ne de rland zijn 1,3 miljoen
mensen in de leeftijd va n 16-65
jaar laa ggel etterd

tieve spelomgeving die leuk is voor kinderen. Met
vrijwilligers doen de gezinnen daarnaast spraaken taaloefeningen, spelletjes en voorleesactiviteiten. Zo leren de gezinnen elkaar als nieuwe
stadsgenoten kennen en helpt de Bibliotheek bij
de integratie in de samenleving.
In 2017 deden 25 gezinnen mee. Per vakantie waren 2 logopedisten en een team van 8 vrijwilligers
beschikbaar voor de begeleiding. Voor PraatjesMaken werken we samen met nieuwkomersschool De Horizon en TinyEYE online logopedie.

Zing Nederlands met me
In 2017 zijn we gestart met een bijzondere cursus
Nederlands. Samen met Welkom in Hengelo
organiseren we elke maand Zing Nederlands met
me. Lekker zingen, ontspannen, nieuwe mensen ontmoeten én tegelijkertijd de taal leren.
De eerste avond was een uitslaand succes met
140 bezoekers. Elke maand komen nu zo’n 10-50
vluchtelingen, expats en anderen geïnteresseerden samen om te zingen.

IN 2020is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot
de digitale overheid en de ondersteuning bĳ
het werken met de digitale overheid
Digitaal en e-overheid

De vrijwilligers van SeniorWeb gaven 51 cursussen en workshops in de Bibliotheek. 475 mensen
namen deel. Daarnaast zijn er elke maand computerspreekuren in beide Bibliotheekvestigingen.
Onze cursussen worden gegeven op verschillende
niveaus, laagdrempelig, met goede faciliteiten
en tegen lage kosten. Toppers waren dit jaar de
cursussen Windows 10 en fotoboeken maken. In
de Week van de Mediawijsheid waren er diver-

Di gitale va ardi ghei d gaat verder dan knoppenkunde alleen

5%

In Nederland is circa
van de mensen digitaal nietzelfredzaam en ongeveer
van de mensen
alleen met ondersteuning.

15%

se gratis workshops, zoals Facebook, Skype en
Whatsapp.
Een belangrijke cursus is Klik & Tik, de basiscursus voor mensen die nog nooit met de computer
hebben gewerkt. De cursisten maken in hun
eigen tempo kennis met de computer, internet en
sociale media. Er waren dit jaar 4 cursussen met
in totaal 45 deelnemers. De cursus DigiSterker
leert cursisten om te gaan met de digitale overheid. Steeds meer zaken kunnen via het internet
geregeld worden: aangifte doen bij de Belastingdienst, een verhuizing doorgeven, huurtoeslag
aanvragen. Dit kan lastig zijn als je niet zo handig
bent met computer en internet. In 2017 leerden
30 deelnemers stap voor stap hun zaken online te
regelen.
17

-20%
Activiteiten voor
volwassenen

-30%

60

566

Activiteiten in
de Bibliotheek

Deelnemers
In vergelĳking met 2016 hebben we minder cursussen gegeven. In 2016 was de
overstap naar het besturingssysteem Windows 10. Daar zĳn extra spreekuren en
cursussen voor georganiseerd, die in 2017 niet meer nodig waren.

IN 2020

heeft de Bibliotheek een
samenhangend programma gerelateerd aan
de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van
laaggeletterdheid en vergroten van de digitale
vaardigheden.
Werk en inkomen
In 2017 zijn we gestart met het nieuwe programma Zoek Werk. Dit is een interactieve online
training met korte filmpjes en een werkboek,
waarin deelnemers alles leren over de zoektocht
naar werk. Bibliotheek Hengelo heeft de training
18 Bibliotheek Hengelo | Jaarverslag | 2017

aangepast voor statushouders met taalvaardigheid op A2-niveau. Deelnemers, bezig met hun
inburgeringstraject, worden samen met het ROC
van Twente geselecteerd. Onderwerpen die aan
bod komen zijn onder andere: leren netwerken,
zo werkt een uitzendbureau, solliciteren en vacatures zoeken.
Ook nieuw in 2017 zijn de bijeenkomsten van
Stichting DeBroekriem, waarvoor de Bibliotheek
een laagdrempelige locatie biedt. DeBroekriem is
een platform voor en door werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen hun sollicitatievaardigheden
verbeteren, nieuwe mensen ontmoeten en hun
netwerk uitbreiden.
Voor werkzoekenden is er ook Walk & Talk: laagdrempelige netwerkbijeenkomsten met praktisch
tips en een inspirerend verhaal over een thema
gerelateerd aan de zoektocht naar werk. Iedere
Walk & Talk koﬃepauze wordt een week later
gevolgd door een workshop over hetzelfde thema.
In 2017 vonden 9 netwerkbijeenkomsten en 9
workshops plaats. Thema’s waren o.a. leren netwerken, personal branding, voor jezelf beginnen
en sociale media.

Financieel en juridisch
De Brievenhulp biedt hulp bij het lezen, begrijpen
en beantwoorden van correspondentie. Naast
uitleg en advies helpt de Brievenhulp ook bij het
invullen van formulieren, zowel schriftelijk als
digitaal. Dit organiseren we samen met Hulpdienst Hengelo. De wekelijkse spreekuren worden
uitstekend bezocht, in 2017 werden 163 hulpvragen beantwoord.
Nieuw in 2017 was het belastingspreekuur. In
2016 sloten Belastingdienst, Koninklijke Bibliotheek en de landelijke Bibliotheken een convenant
om samen mensen te helpen in hun contact met
de elektronisch overheid. Steeds meer contacten

met de overheid lopen digitaal; vooral met de Belastingdienst heeft iedereen te maken. Er is echter
een grote groep mensen die niet zo digitaal vaardig is. Deze mensen moeten niet in de kou blijven
staan, maar waar mogelijk ondersteund worden.
Inwoners van Hengelo konden in maart en april
wekelijks in de Bibliotheek terecht bij ervaren vrijwilligers van Hulpdienst Hengelo en SeniorWeb
met vragen over de aangifte, DigiD en computergebruik. Aanvullend daarop zijn computercursussen zoals DigiSterker, het in de Bibliotheek gebruik
maken van computers met veilige internetverbindingen, gratis printen en een informatieavond
waar KosterinkZweerink Accountants informeerde over de aangifte 2016.

19

Persoonlĳke
Ontwikkeling

INFORMEREN
Betrokken en actief
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ONTWIKKELING en ontplooi-

ing van individu en samenleving staan centraal in
de Bibliotheek. Ook in de toekomst blijft Bibliotheek Hengelo een vitale schakel in de kennissamenleving. De Bibliotheek is het knooppunt waar
kennis samenkomt, wordt gedeeld en doorontwikkeld. Het gaat om een veelheid aan soorten kennis
en informatie, in databanken en elektronische
boeken, maar ook op papier en in de mensen.

Initiëren
Goede, betrouwbare informatie is belangrijk.
Bibliotheek Hengelo organiseert lezingen en debatten en laat mensen kennismaken met kwesties
waarover niet iedereen het eens is. We nemen
geen stelling, maar laten zien wat er rondom
maatschappelijke en andere vraagstukken al bedacht en geschreven is, zodat op basis van kennis
en argumenten een mening gevormd kan worden.

Bezoekers va n de Bibl iotheek komen
kennis halen én kennis bren gen.

IN 2020 is Bibliotheek Hengelo een

kennisrĳke omgeving waar mensen samenkomen, studeren en werken. Dit blĳkt uit een
hoge bezettingsgraad van de verschillende
werkplekken en zalen voor activiteiten. Deze
werkplekken en zalen zĳn toegankelĳk, veilig
en van hedendaagse faciliteiten voorzien.

In de Bibliotheek zijn verschillende plekken gecreeerd waar mensen kunnen studeren en werken.
Tussen de boeken, maar ook in het café Coﬀeestar. Onze zalen voor activiteiten waren in 2017
goedgevuld. Een bloemlezing van de activiteiten
die plaatsvonden.
Er waren goedbezochte maandelijks terugkeren-

Faciliteren
Verenigingen, instanties, organisaties en groepen
hebben behoefte aan ruimte om kennis, gedachten en overtuigingen met elkaar uit te wisselen.
De Bibliotheek biedt deze ruimte voor werken
en studeren, cursussen, workshops, trainingen,
presentaties, spreekuren, ontmoetcafés, voorbereidingen en overleg. Als Bibliotheek zien we de
raakvlakken tussen de verschillende groepen en
brengen we de juiste mensen bij elkaar.

+300%

+986%

Deelnemers jeugd

641

-13%
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319
Activiteiten voor
volwassenen

Activiteiten voor jeugd

Activiteiten in
de Bibliotheek

-17%
6.071
Deelnemers
volwassenen
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de activiteiten, zoals Dichter bij Dichters metHeleen Bosma, de Poëzielunch van het Dichterscollectief Hengelo en het Schrijverscafé met elke
maand een nieuwe schrijfopdracht.
De SP organiseerde een openbare avond over
de zorg. Amnesty een schrijfmarathon over de
Dag van de Mensenrechten. Er vonden diverse
rondetafelgesprekken plaats van WoPiT (Wonen
Psychiatrie in Twente).
Optredens tijdens Amusing Hengelo en boekpresentaties van twee Hengelose schrijvers: Arne
Hempenius met zijn debuut Het Lot van Althilt en
Rick Meijer met zijn debuut Breekpunt.
Er werd regelmatig gebreid voor goede doelen,
onder andere voor het Nationaal Ouderenfonds.
Het cursusaanbod bevatte o.a. Italiaans, verkeerstheorie en leren kunstkijken. Ook gaven de
GGD en Loes diverse cursussen over ouderschap
en opvoeden.
NMR Hengelo organiseerde vier avonden over
actuele thema’s in de natuur. En natuurlijk vond
ook de Voorleeslunch weer plaats tijdens Nationale Ouderendag.
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Boekenweek
Tijdens de Boekenweek in maart vertelde Lidewijde Paris - georganiseerd in samenwerking met
Boekhandel Broekhuis - over het lezen van boeken.
Haar boek Hoe lees ik? is een groot succes. Samen
met Hengelo Leest, Boekhandel Broekhuis en
Metropool organiseerden we bovendien de allereerste Hengelose Boekenballade. Een geweldige
avond vol met literatuur en muziek.

Gemeenteraadsverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018 waren er diverse activiteiten in
de Bibliotheek. Zo was er een workshop Politieke
bewustwording door Annie Doornbos en Mirjam
van der Maas en organiseerden we in samenwerking met U3L 5 Masterclasses Hengelo naar de
Stembus, waarin lokale thema’s werden belicht.

Festivals
Op Hemelvaartsdag 2017 vond het nieuw gratis
festival KRANG plaats bij De Houtmaat. De
Bibliotheken Hengelo, Enschede en Haaksbergen
hebben kunstenares Mirna Limon gevraagd een
workshop Creatief met boeken te geven. Deze
kreeg veel enthousiaste reacties van kinderen en

Samen is leerzamer én leuker
ouders. In juni en juli kreeg de hele binnenstad
kleur tijdens het Street Art Festival. De Bibliotheek
was onderdeel van de kunstroute HeArtline. Ox
Alien en Fykorsonn Dresch schilderden live Street
Art op de ramen van Bibliotheek Hengelo Stad.
In september was er tijdens het Weekend van de
Amateurkunst (WAK) extra aandacht voor Participatie & Community Art. Hengelose amateurkunstenaars en verenigingen trokken de wijken in om
mensen dichter bij kunst te brengen. Zo hebben
5 WAK-schilders met bezoekers van dagopvang
Thiems Inn geschilderd. Het resultaat mocht
er zijn en werd geëxposeerd in de Bibliotheek
Hengelo. Ook waren er muziekoptredens in de Bibliotheek: ELAD en de leerlingen houtblazers van
Oyfo Muziek gaven een geweldig optreden.

Wikikringen
Net als Wikipedia heeft de Bibliotheek het doel
om kennis en informatie beschikbaar te stellen.
Daarom zijn we gestart met twee wikikringen.
De deelnemers leren alles over (bronnen)onderzoek doen en schrijven voor Wikipedia. Er wordt
geschreven over Twente en vrouwelijke thema’s.

Studiekringen
Twee studiekringen, georganiseerd door Stichting
Welzijn Ouderen en Wijkracht, komen wekelijks
bij elkaar in de Bibliotheek. Ze zijn voor mensen
vanaf 55 jaar die het leuk vinden samen onderwerpen uit te diepen, meningen aan elkaar te
toetsen en samen op excursie te gaan.

Mammacafé

Leeskringen

Het Mammacafé in de Bibliotheek is nog steeds
erg populair. Moeders wisselen ervaringen uit
en kindjes kunnen lekker spelen. Wegens grote
belangstelling is aan het zwanger/baby café nu
een dreumes/peuter café toegevoegd.

In 2017 zijn twee nieuwe leeskringen kunstge-

Exposities

voor het eerst de Zomerleesclub.

Bibliotheek Hengelo wil een podium zijn voor

schiedenis en twee nieuwe kringen Nederlandse
en vertaalde literatuur gestart. Daarmee zijn er
nu tien leeskringen actief in de Bibliotheek. Voor
wie in de zomer niet op vakantie ging, was er
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lokaal talent en stelt daarom expositieruimte
beschikbaar. Zo waren er handwerk-, foto- en
schilderijententoonstellingen, vierden we 3 jaar
VoorleesExpress en exposeerden ouderen van
Thiems Inn en deelnemers aan het LeerWerkBedrijf van Mediant GGZ Twente hun kunst.

t/m 2020 realiseert de Bibliotheek

Hengelo jaarlĳks twee thematische programma’s met maatschappelĳke relevantie, die bestaan uit verschillende activiteiten en waarbĳ
het thema vanuit verschillende invalshoeken
wordt belicht en verkend. Deelnemers aan deze
activiteiten waarderen ze positief en vinden ze
voor herhaling vatbaar.
Internationale Vrouwendag
Op 8 maart werd voor en door vrouwen uit Hengelo een uitgebreid programma georganiseerd
met politica Annie Doornbos, bedrijfsdeskundige
Hanim Uslu-Han, Esther Glas, ondernemer en initiatiefneemster van ‘Ik sta voor…’ en stadsdichter
Marijke Agterbosch. Ook was er een mini dansworkshop Latin-dans en zongen Sisi en Nostra
Dames a capella de sterren van de hemel.
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Coming Out Week – Oud Roze
In de Coming Out Week in oktober stonden ouderen centraal. We organiseerden diverse activiteiten samen met Artikel 1 Overijssel, Gemeente
Hengelo, Filmhuis Hengelo, Paviljoen de Ontmoeting en Trivium Meulenbelt. Onze bezoekers konden terecht bij onze speciale Uit-de-kast
collectiedisplay en er waren ook twee exposities
te zien: Nooit meer in de kast! waarin de levensverhalen van 14 ‘roze ouderen’ werden verbeeld
en de expositie van de 35 ontwerpen voor de
Regenboogbank van Gemeente Hengelo.

Nederland Leest - Robots redding of bedreiging?
In november las Nederland de toekomst tijdens
de campagne Nederland Leest. Met als gratis
extraatje de bestseller Ik, robot van Isaac Asimov.
Het thema Robotica was actueel en bood veel
aanknopingspunten voor onze programmering.
We vertoonden de documentaire ‘Ik ben Alice’ en
in samenwerking met Filmhuis Hengelo de film
‘Ex Machina’. Er waren lezingen van Fokko Jan
Dijksterhuis, Edwin Dertien en Willem Peter de
Ridder. Ook het schrijverscafé sloot aan met de
schrijfopdracht.

“Mi ddels kunst kan ik mijn
grenzen verkennen en dingen verbeel de n die zich niet met
woorde n lat en uitdr ukken”

- Helen Dirks, LeerWerkBedrĳf Mediant GGZ Twente

LEZINGEN EN VOORSTELLINGEN
Thera Coppens vertelde over haar boek dat de liefde tussen de Nederlandse pianiste Suzanne en de
beroemde Franse schilder Edouard Manet beschrijft.
Koen Brouwer en Rens Polman van Lieve Bertha speelden met veel humor en lef hun voorstelling Prachtexemplaar. En cabaretière Kiki Schippers speelde de pannen van het dak met haar voorstelling Wie
kijkt?. In samenwerking met Schouwburg Hengelo.
Journalist Theo Hakkert ging in gesprek met schrijfster Tessa de Loo over haar boek Liefde in Pangea en
interviewde Femke Halsema over haar boek Pluche, een unieke en spraakmakende inkijk in de landelijke
politiek.
Voor de Maand van de Spiritualiteit schreef Rosita Steenbeek het essay Heb uw vijanden lief. Boekenkenner Yvan Borghstijn interviewde haar in de Bibliotheek.
Kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis gaf een lezing over moderne kunst en de tentoonstelling Of beauty and doubt in Rijksmuseum Twenthe. Later in het jaar vertelde ze over de Hengelose kunstschilders
Theo Wolvecamp en Eef de Weerd, in aansluiting bij hun expositie in Rijksmuseum Twenthe.
In samenwerking met Stichting Levend Verleden Oost-Nederland vond in april de Stolpersteine ceremonie plaats ter herinnering aan de slachtoﬀers van het naziregime.
Jan Brokken en Marcel Worms verzorgden de Concertlezing De Kozakkentuin.
Schrijver Rodaan Al Galidi vertelde tijdens de Week van de Alfabetisering over zijn boek Hoe ik talent
voor het leven kreeg. Een roman over het leven in een asielzoekerscentrum, waar hijzelf negen jaar van
zijn leven heeft doorgebracht.
Theo Leoné gaf een lezing Woningnood en noodwoningen in Hengelo tijdens de Maand van de Wederopbouw. In samenwerking met Erfgoed Hengelo.
Filosofe en kunstenares Corrie Haverkort vertelde over morele beslissingen en de kracht van emoties. In
samenwerking met Pythia Filosofie.
Journaliste Marie Louise Schipper gaf een lezing over haar boek Goede bedoelingen, de onvoorziene
gevolgen van internationale noodhulp. Het gereconstrueerde levensverhaal van tien oorlogskinderen
die eind jaren zestig vanuit Biafra naar Nederland zijn gehaald.
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De klassieke Bibliotheek in nieuw perspectief

ORGANISATIE
Verandering en verbreding
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UITLENING van boeken en ande-

re materialen, fysiek of digitaal, is en blijft een
belangrijke taak van de Bibliotheek. Door de
klassieke uitleenfunctie eﬀectiever en eﬃciënter in te richten kunnen we tijd, geld, ruimte en
expertise inzetten op nieuwe klantbehoeften en
op de maatschappelijk-educatieve functie van
de Bibliotheek. Uitgangspunt hierbij is dat we
focussen op de waarde voor de klant binnen de
programmalijnen jeugd & onderwijs, participatie
& zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.

IN 2020 is de collectie van de Biblio-

theek, in alle vormen, een afspiegeling van
vraag en aanbod vanuit de verschillende
kernfuncties (leren, lezen, informeren) binnen
de lokale samenleving. Daarmee profileert de
Bibliotheek zich als het knooppunt waar kennis
(vanuit die verschillende vormen) samenkomt.

De Bibliotheek
op school

+28%

-7%
Totaal

-9%

16.037

68.990

112.066

-5%

116.677

478.795

-10%
122.517

De Bibliotheek
op school

Bibliotheek
Hengelo Stad

Uitleningen

-6%

+17%

16.053
734.042
Totaal

E-books

De collectie sluit steeds beter aan bij de programmalijnen van Bibliotheek Hengelo. Hoewel
de collectie in omvang afneemt, verbetert de
afstemming op de doelgroepen en het gebruik
van de collectie. De collectie vormt een belangrijk
onderdeel van ons assortiment en is een vaste
component binnen onze programma’s en activiteiten. Door goede logistieke afspraken binnen de
Bibliotheken zijn boeken, ook als we ze niet in eigen bezit hebben, snel voor de klant beschikbaar.

Verschuiving

Bibliotheek Hengelo
Hasseler Es

27.039

Bibliotheek Hengelo
Hasseler Es

-8%

Bibliotheek
Hengelo Stad

-16%

Binnen de collectie hebben we er in 2017 voor
gekozen geen luisterboeken, games en dvd’s meer
aan te schaﬀen, aangezien de uitleen daarvan
verschuift naar online platforms en streamingdiensten. We hebben in 2017 ingezet op de aankoop van boeken voor ZZP-ers en werkzoekenden.

Collectie
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Ook is extra budget besteed aan het aanvullen
van de prentenboeken- en BoekStartcollectie voor
kinderen.

Digitale collectie
Elk jaar zien we de aandacht voor e-content verder groeien. Zo zijn er in 2017 weer meer e-books
geleend. Maar we zien ook groei in relatief nieuwe e-dienstverlening ontstaan. Deze groei heeft
enerzijds te maken met een verbeterd aanbod,
anderzijds met een verbeterde technologie, waardoor het gebruiksgemak toeneemt.

20.000

16.053

15.000

13.741
10.000

8.681
5.000

4.495
E-books uitleningen

0
2014

2015

2016
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2017

Online cursussen (landelĳk)
Populairste cursussen
- Bloemschikken
- Breinleren: Onthouden
- Computer Essentials
- Digitale Fotografie
- Gitaar

80%

37.963

cursusdeelnemers in 2017

24%

is 50 jaar
en ouder
Beoordeling online cursussen

74%
51%
7,3

is hoger
opgeleid

Passend lezen
Passend lezen is een dienstverlening voor mensen die moeite hebben met het lezen van een
fysiek boek, omdat ze slechtziend of blind zijn.
De collectie bevat grootletterboeken, meer dan
75.000 gesproken boeken, 175 kranten en tijdschriften en bijna 1.000 hoorspelen. Ook zijn er
ruim 14.000 boeken en 80 kranten en tijdschriften voor braillelezers beschikbaar. Bovendien zijn
45.000 gesproken boeken online beschikbaar, die
via streaming beluisterd kunnen worden.

IN 2020

werken alle medewerkers
vanuit de bedoeling van de Bibliotheek. Alle
medewerkers zĳn zich bewust van hun eigen
bĳdrage hieraan en handelen er naar. Doelen
en ambitie van de organisatie vormen het
kader waarbinnen we werken. Zelforganisatie
is een leidend principe.

75.000

kers in beeld en op de juiste plek ingezet.

In 2016 zijn we gestart met de voorbereidingen
van de integratie van de klassieke Bibliotheek met
de maatschappelijke en educatieve functies. Medio 2017 heeft dit ertoe geleid dat de scheiding
tussen de afdelingen Publieke Dienstverlening en
Educatie & Cultuur is opgeheven. Met vier nieuwe teams richten we ons nadrukkelijk op de drie
programmalijnen van de Bibliotheek:

•
•
•
•

Team Lezen (Jeugd & Onderwijs)
Team Leren (Participatie & Zelfredzaamheid)
Team Informeren (Persoonlijke ontwikkeling)
Team Ondersteuning

51.538

50.000

25.000

IN 2020 zĳn de talenten van medewer-

100.758

100.000

0

25.334

Gebruikers luisterbieb (landelĳk)
2015

2016

2017

Zelforganisatie
Zelforganisatie is het leidende principe, maar
is niet iets wat je van de een op de andere dag
toepast. Daarom is in 2017 door alle medewerkers
hard gewerkt aan de eigen ontwikkeling hierin
in combinatie met het formuleren van de eigen
teamagenda. In deze teamagenda zijn de teamdoelen en -activiteiten geformuleerd die passen
bij de doelen en de ambitie van de organisatie. De
teamagenda’s laten ook zien wat de eigen bijdrage van iedere medewerker van de Bibliotheek is.
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Integratie Hengelo en Hof van Twente

783.684

gedownloade luisterboeken in 2017

75%

21%

Eveneens een belangrijke stap in dit proces is een
verdere integratie van Bibliotheek Hengelo en
Bibliotheek Hof van Twente. Hoewel twee stichtingen met twee subsidieverstrekkers en twee
afzonderlijke verantwoordingsdocumenten is in
de organisatie van het werk gezocht naar eﬃciëntie, die beide stichtingen voordeel oplevert.

Populairste luisterboeken
1. Spanning & Thrillers
2. Literatuur & Klassiekers
3. Kinderboeken 4-7 jaar
4. Young Adult
5. Geschiedenis

41%

luistert tussen 1
en 5 uur per week

Tĳdens het
auto rĳden
luistert

28%

Voor het slapen
gaan in bed luistert

35%

luistert tĳdens het
doen van huishoudelĳke taken

52%

Samenwerking Bibliotheek Oldenzaal
De basis die gelegd is voor de samenwerking
tussen de Bibliotheek Hengelo en Hof van Twente
kan verder uitgebreid worden naar de nieuwe
samenwerking met Bibliotheek Oldenzaal. Begin
2017 besloot de Raad van Toezicht (RvT) van
Bibliotheek Oldenzaal de Bibliotheken Hengelo en
Hof van Twente uit te nodigen voor een verkenning om te komen tot gezamenlijk management
met een wenkend perspectief voor verdere
samenwerking. Aanleiding is het vertrek van de
huidige directeur van Bibliotheek Oldenzaal met
ingang van 1 juli 2018.
De eerste uitkomsten van een onderzoek naar samenwerking werden gedeeld in een gezamenlijke
bijeenkomst van de RvT’s van de drie Bibliotheken.
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Daar was enthousiasme voor de gekozen richting
waarna een definitief plan voor besluitvorming
is opgesteld. Opzet van dit plan is te starten met
een gezamenlijke directie voor de drie stichtingen.
Het wenkend perspectief is een verder samenwerking die uiterlijk medio 2020 zijn beslag krijgt.
Na positieve besluitvorming ligt een stappenplan
klaar waarmee een goede overdracht van directietaken mogelijk wordt en de voorbereiding voor
de samenwerking kan worden gestart. In 2018
vindt de definitieve besluitvorming hieromtrent
plaats.

aandacht voor de mogelijke samenwerking met
Bibliotheek Oldenzaal, de aanstaande verhuizing van Bibliotheek Markelo, de verhuur van
de kantoorzone op de eerste verdieping aan de
Persgroep en daarbij horende aanpassingen voor
de kantoorzones van de Bibliotheek.

Algemene personeelsvergaderingen
In 2017 hebben vier Algemene Personeelsvergaderingen plaatsgevonden. Deze vergadering zijn
voor alle medewerkers van Bibliotheek Hengelo
en Bibliotheek Hof van Twente.
Gedurende het jaar was het belangrijkste
agendapunt de wijziging in de organisatie-inrichting en de nieuwe manier van (samen)werken. Zo
kwamen onder andere de principes van zelforganisatie aan de orde en de teamagenda’s van de
verschillende teams voor 2018. Daarnaast was er
31

IN 2020vormen vrĳwilligers een vast

onderdeel van ons personeelsbestand. Vrĳwilligers vormen een toegevoegde waarde voor
de Bibliotheek, zĳ zĳn enthousiast over de
doelstellingen van de Bibliotheek en dragen dit
enthousiasme uit.
De Bibliotheek kiest bewust voor meer samenwerking met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Bibliotheek. Vrijwilligers zorgen
er voor dat de Bibliotheek goed toegankelijk blijft,
dat klanten zich welkom voelen en dat de collectie
opgeruimd en aantrekkelijk wordt gepresenteerd.
Daarnaast zorgen vrijwilligers voor het vervoer
tussen en naar de verschillende vestigingen en
de scholen, dat de aan huis gebonden lezers van
de juiste boeken worden voorzien en helpen zij
mee bij allerlei activiteiten van de Bibliotheek. Bij
dit alles worden zij ondersteund door de vaste
medewerkers van de Bibliotheek.
Op deze manier spelen onze klanten een actieve
rol in de uitvoering van onze dienstverlening. De
mix van betaalde en niet-betaalde krachten waar-
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borgt de continuïteit en bewaakt de kwaliteit van
de invulling van onze kernfuncties. Mede door de
groei van het aantal vrijwilligers en het belang
dat de Bibliotheek hecht aan een goede begeleiding en scholing van de vrijwilligers is er in 2017
een vrijwilligerscoördinator geworven, die met
ingang van 1 januari 2018 in dienst treedt.

De totale formatie voor Hof van Twente per 31-122017 omvat 5 fte. De totale formatie voor Bibliotheek Hengelo per 31-12-2017 omvat 20 fte. Door
de veranderingen in organisatiestructuur en het

Organisatie en medewerkers

7,2
Fte

herindelen van kennis en competenties hebben

5,9
Fte

14

8

8

Team lezen

Team leren

Team informeren

1,1
Fte

we ervoor gekozen in 2017 de tijd te nemen om

4,6
Fte

2,4
Fte

1,5
Fte

2

3

2

Marketing &
Communicatie

Facilitair
& ICT

Klassieke
bibliotheek

goed te kijken hoe en waar de fte’s ingezet worden. Dit verklaart waarom het aantal fte’s in 2017

1,9
Fte

onder de noodzakelijke norm lag. In 2018 zal dit
worden rechtgetrokken.

2
Directie &
management

Omvat zowel formatie Bibliotheek Hengelo als Bibliotheek Hof van Twente
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LEDEN van de Raad van Toezicht worden

van de externe accountant. Dit gebeurt in de

voor 5 jaar benoemd en kunnen niet worden

aprilvergadering. In deze vergadering wordt ook

herbenoemd Het rooster van aftreden zorgt

de strategie en de begroting voor het komende

ervoor dat ieder jaar een nieuw lid kan worden

jaar besproken. Evenals in het voorgaande jaar

benoemd. De Raad besteedt grote zorg aan de

zijn de begroting en het meerjarenbeleid meer-

werving van een nieuw lid en let daarbij op een

malen aan de orde geweest vanwege de in 2015

zo groot mogelijke spreiding van maatschappe-

door de gemeente opgelegde bezuinigingen.

lijke achtergrond en deskundigheid. Eind 2017 is
drs. K. Davina vertrokken als lid en per 1 januari

Alhoewel de Bibliotheek inmiddels weer een

2018 treedt dhr. E.P. Keuzenkamp toe tot de Raad

sluitende begroting kan presenteren, blijft de

van Toezicht.

financiële positie ook in de komende jaren bijzonder kwetsbaar. Als gevolg van de bezuinigingen

Taak en werkwijze

zijn de reserves uitgeput en is de Bibliotheek niet

De Raad van Toezicht heeft een tweeledige taak.

in staat onverwachte financiële tegenvallers op

De Raad houdt toezicht op het beleid van de di-

te vangen. Samen met de gemeente zoekt de Bi-

rectie en voorziet deze van advies ten aanzien van

bliotheek naar een oplossing voor dit structurele

toekomstige ontwikkelingen en incidentele beslis-

probleem.

singen. Om haar taak goed te kunnen vervullen,
vergadert de Raad tenminste vier maal per jaar

Governance Code Cultuur

en volgt daarbij een vast patroon. Een belangrijk

De Raad van Toezicht werkt volgens de princi-

moment voor de Raad als toezichthouder is de

pes van de Governance Code zoals deze voor

vaststelling van de jaarrekening in aanwezigheid

de cultuursector is vastgesteld. Eenmaal per
jaar bespreekt de Raad expliciet in hoeverre het
doen en laten van de Raad in overeenstemming

SAMENSTELLING
RAAD VAN TOEZICHT
Prof. dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)
Drs. A.H. Hilbers
Drs. L.I. Keijzer-Peeters Weem

is met deze code. In de laatste vergadering van
het afgelopen jaar heeft de Raad vastgesteld dat
alle principes van de Governance Code worden
nageleefd.
Prof. Dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)

Drs. K. Davina
Mr. W.T.M. Krieger
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